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في ذكرى النكبة ...نكبات شعبنا لم تتوقف
راسم عبيدات

نكبــات شــعبنا مســتمرة ومتواصلــة فــي الكثيــر مــن 
ــع  ــات متوق ــات والمســميات،وهذه النكب األشــكال والتجلي
فــي  المتطرفــة  اليمينيــة  الحكومــة  تشــكيل  مــع  لهــا 
تــزداد  وان  تتصاعــد  »اإلســرائيلي«،ان  اإلحتــالل  دولــة 
فــي  الحكومــة  هــذه  ان  مســبوق،حيث  غيــر  بشــكل 
صلــب برنامجها،ســن المزيــد مــن القوانيــن والتشــريعات 
الهادفــة الــى طــرد وتهجيــر شــعبنا مــن خــالل اإلســتيالء 
والخنــاق  التضييــق  أشــكال  كل  أرضه،وممارســة  علــى 
القســرية،هي  والمغــادرة  الهجــرة  علــى  عليه،لحملــه 
سياســة تطهيــر عرقــي بإمتياز،نشــهد تجلياتهــا ،كل يــوم 
علــى أرض الواقع،فإســرائيل كل يــوم تشــرعن و«تقونــن« 
ــن والتشــريعات وتتخــذ  ــد مــن القواني و« تدســتر« المزي
ليــس  العنصــري،  الطابــع  ذات  القــرارات  مــن  المزيــد 
أخطرهــا قانــون ما يســمى بقانــون القوميــة الصهيوني،بل 
ودولــة  ومؤسســة  كمجتمــع  اإلحتــالل  دولــة  ان  نجــد 
تحولــت الــى دولــة »أبارتهايــد« عنصريــة، ومــا يجــري فــي 
دولــة اإلحتــالل مــن صــراع علــى الســلطة ينحصــر بيــن 
قــوى اليميــن بشــقيها الدينــي والعلماني،ولــم يعــد هنــاك 
حــزب  الصهيوني،حتــى  باليســار  يســمى  لمــا  وجــود 
العمــل الــذي بنــى وأســس هــذه الدولــة فــي طريقــه 
ــة  ــوى الصهيوني ــع كل الق ــك تُجم ــل واإلندثار،ولذل للتحل
ــة اإلســرائيلية  ــة الحكوم ــي ســتكون جــزء مــن تركيب الت
القادمة،بــأن الحــل والخيــار الوحيــد أمام الفلســطينيين،هو 
القبــول بمــا يســمى بالســالم اإلقتصادي،البقــاء تحــت 
وظــروف  شــروط  تحســين  اإلحتالل،مــع  »بســاطير« 
وبعضــه  عربــي  جوهــره  بتمويــل  اإلقتصاديــة  حياتهــم 
اوروبــي غربــي،أي مقايضــة الحقــوق الوطنيــة السياســية 
بالحقــوق اإلقتصاديــة والخدماتية،وبمــا يشــطب ويصفــي 

القضيــة الفلســطينية.
لهــا  تعــرض  التــي  الثانيــة  النكبــة  لعــل 
ــى  ــا حت ــع ثمنه ــي ندف ــا والت شــعبنا،وكانت تداعياته
اليوم،اخطــر وأشــمل مــن نكبــة عــام 1948، هــي نكبــة 
اوســلو،التي وصفهــا ثعلــب السياســة اإلســرائيلية 
لدولــة  الثانــي  النصــر  بيرس،بأنهــا  المغــدور 
االحتــالل بعــد نكبــة عــام 1948،نعــم نكبــة أوســلو 
قســمتنا وفككتنــا وطنيــًا ومجتمعيًا،وحولــت أرضنــا 
»جيتوهــات«  الــى  الغربيــة  الضفــة  فــي  المحتلــة 
بينها،وخلقــت  جغرافــي  تواصــل  ومعــازل،ال  مغلقــة 
وهــم  هنــاك  شــعبنا،بأن  أوســاط  فــي  وأشــاعت 
نكتشــف  الوطنية،ولكــي  والســلطة  الدولــة  إســمه 
ماراثــون  مــن  عامــًا  وعشــرين  خمســة  بعــد 
اســمه  لشــيء  وجــود  ال  العبثية،بأنــه  المفاوضــات 

ــا  دولــة فلســطينية او ســلطة وطنية،بــل نحــن وجدن
انفســنا أمــام ســلطة حكــم إداري ذاتــي للســكان، ال 
يوجــد لهــا أي شــكل مــن أشــكال السيادة،وســلطة 

إداريــة مقيــدة الصالحيات،وبلغــة رئيــس الســلطة 
أبــو مــازن » ســلطة بــدون ســلطة«.وفي قطــاع غــزة 
ــا  ــطينية،ولكن جوه ــلطة فلس ــاك س ــدت هن وإن وج
وبرهــا وبحرهــا تحــت الســيطرة اإلسرائيلية،وشــعبها 
يخضــع للحصــار الظالــم منــذ إثنــي عشــر عامــًا.

نعايشــها حتــى  التــي  الثالثــة  النكبــة  ولعــل 
نحن،هــي  أيدينــا  صنــع  مــن  هــي  اليوم،والتــي 
نكبــة اإلنقســام،الذي هــو بمثابــة الجــرح النــازف 
لجبهتنــا  الفلســطيني،والمضعف  الجســد  فــي 
وطاقاتنــا  لجهودنــا  والمبعثــر  الداخلية،والمشــتت 
وقتنــا  مــن  الكثيــر  يســتهلك  وإمكانياتنا،والــذي 
فــي الخالفــات والمناكفــات الداخلية،ومــا يرافقهــا 
مــن مواقــف وســلوكيات مــن طرفــي اإلنقســام ) 
فتــح وحمــاس( تصــب فــي خانــة تعزيــز اإلنقســام 
ــول  ــرات تق ــه،والذي كل المؤش ــرعنته وتكريس وش
بانــه ســيتحول الــى إنفصــال دائم،حيــث يتمســك 
نتقــدم  ان  وبرنامجــه،دون  بمواقفــه  طــرف  كل 

خطــوة واحــدة علــى طريــق إنهائــه.
ــات  ــن تداعي ــه م إســتمرار هــذا اإلنقســام،وما يترك
خطيــرة علــى قضيتنــا ومشــروعنا الوطني،وعلــى الــروح 
باتــت  وجماهيرنا،والتــي  لشــعبنا  المعنويــة  والحالــة 
تفقــد ثقتهــا بالقــوى واألحــزاب والفصائل،واكثــر مــن 
ــوى  ــك الق ــا شــعور،بأن تل ــون لديه ــي ويتك ــك يتنام ذل
واألحزاب،مصالحهــا ومكاســبها الفئويــة والحزبيــة فــوق 

الــدم  العليــا، فــال نزيــف وشــالل  الوطنيــة  المصالــح 
المتواصــل لشــعبنا وال تهويــد القــدس وال ضــم الضفــة 
الغربيــة وال الحصــار الظالــم بحــق قطــاع غــزة يوحدهــا.

نحــن أمــام نكبــة رابعــة لعلهــا األخطــر مــن 
عليهــا  اســتمرت  مــا  اذا  الســابقة،والتي  النكبــات 
حالتنــا ووضعنــا الفلســطيني مــن شــرذمة وإنقســام 
ــإن  ــادل ،ف ــام متب ــام وإته ــل مســؤوليات وإته وتحمي
الحديــث عــن عــدم مرورهــا إال علــى جثثنــا، يصبــح 
مجــرد إنشــاء ولغــو فارغ،والحديــث هنــا عــن صفقــة 
العــام  خطوطهــا  تؤشــر  األمريكية،والتــي  القــرن 
تصفيــة  تحمــل  بأنهــا  تســريبها،  يجــري  التــي 
شــاملة للقضيــة الفلســطينية،فهي تكــرس الموقــف 
ابعــاد  مختلــف  مــن  األرض  علــى  الصهيونــي 
والمســتوطنات  والالجئيــن  القــدس   ( القضيــة 
التاريخية،ومــا يجــري  واألمــن والحــدود والروايــة 
العمــل عليــه حاليًا،هــو بلــورة طبيعــة وشــكل اإلطــار 
السياســي للكيــان الفلســطيني المتولــد عنهــا .

ــة  ــى موافق ــاج ال ــة القــرن تحت ــح أن صفق صحي
ســيكون  موافقتــه  الفلســطيني،وبدون  الطــرف 
الرفــض  هــذا  تمريرها،ولكــن  الصعــب  مــن 
اللفظــي والنظــري لوحــده لــن يكــون كافيــًا مــن 
مجــرد  وســيبقى  تمريرهــا،  عــدم  ضمــان  أجــل 
أجــل  مــن  الحقيقــة  للتاريخ،فالمجابهــة  موقــف 
ــك  ــن ذل ــد م ــى أبع ــاج ال ــة القرن،تحت إفشــال صفق
بكثير،بديــل متكامــل وطنــي سياســي اقتصــادي 
نضاليــة  لمرحلــة  تنظيمي،يؤســس  كفاحــي 
ــوى وأشــرس مــن المراحــل الســابقة،وما  ــة أق قادم
نشــهده مــن عــدوان مســتمر علــى قطــاع غــزة،ورد 
مــن  حالــة  عليه،بإيجــاد  الفلســطينية  المقاومــة 
تــوازن الردع،والتعديــل فــي ميــزان القوى،يجعلنــا 

الفلســطينية  الشــعبية  الحالــة  بــأن  نطمئــن 
الشــعبية  اإلرادة  الــى  اواًل  والمســتندة  والعربيــة 
ــم  ــي اإلقلي ــة المترابطــة ف ــات محــور المقاوم وحلق
الصفقــة،  تلــك  بتمريــر  تســمح  والمنطقة،لــن 
فــرض  أجــل  مــن  صهيونــي  األمــرو  فالعــدوان 
تطبيقهــا بالقوة،ســيكلف حلــف العــدوان خســائر 
كبيــرة بشــرية وماديــة اقتصادية،ناهيــك عــن ان 
الصهيوني،ليســت  لإلحتــالل  الداخليــة  الجبهــة 
لمســنا  التماســك،حيث  مــن  عالــي  قــدر  علــى 
غــزة،  قطــاع  علــى  األخيــر  العــدوان  فــي  ذلــك 
فالــرد الصاروخــي لفصائــل المقاومــة علــى ذلــك 
العدوان،جعــل اكثــر مــن ثلــث ســكان مســتوطنات 
ــو تصاعــد  ــك ل ــون نحــو الشــمال،فما بال غــزة يهرب
العــدوان واســتمر وتكثــف رد المقاومــة عليه..؟؟،فانــا 
دولــة  فــي  شــلل  هنــاك  ســيكون  بأنــه  اعتقــد 
االقتصــاد  وشامل،يشــمل  كلــي  شــبه  اإلحتــالل 
والموانــىء  المطــارات  حركــة  وتوقــف  والتجــارة 
. العكســية  الهجــرة  الحديدية،وتزايــد  والســكك 
ــر  ــرن األخط ــة الق ــة بصفق ــة المعروف ــذه النكب ه
يقــف  الوطني،فهــي  ومشــروعنا  قضيتنــا  بحــق 
ــى األرض،  ــا عل ــن أجــل تطبيقه ــدوزر« م ــا »بل خلفه
األوروبيــة  المواقــف  مباشــر،ولكن  بشــكل  أمريــكا 
الرغبية،والتــي تعودنــا عليها أن تكــون تابعة للموقف 
ــاق  ــن االتف ــا م ــك موقفه ــى ذل ــال عل األمريكي،والمث
الدولــي مــع طهــران حــول برنامجهــا النووي،الــذي 
انســحبت منــه واشــنطن وعــززت مــن عقوباتهــا 
األوروربيــة  الــدول  تقــم  لــم  طهران،حيــث  علــى 
الموقعــة علــى االتفاق،ببلــورة أي بديــل يضمــن إيجاد 
أليــات عمليــة بعيــدًا عــن النظــام المالــي األمريكــي 
والعقوبــات التــي فرضتهــا أمريــكا علــى ايران،بمــا 
والتعامــالت  نفطهــا  بيــع  اســتمرار  مــن  يمكناهــا 
اإليراني،ولذلــك  المركــزي  المصــرف  مــع  الماليــة 
أوروبــا ســتكون جــزء مــن هــذه الصفقة،وســيكون 
واإلقتصادية،وكذلــك  الماليــة  المشــاركة  نصيبهــا 
ــة  ــام الرســمي العربي،المعرف ــن دول النظ ــد م العدي
األخــرى  العربي،هــي  الناتــو  بــدول  يســمى  بمــا 
نتصــدى  لكــي  الصفقة،ولذلــك  هــذه  مــن  جــزء 
فلســطيني  موقــف  الــى  نحتــاج  الصفقــة  لهــذه 
جمعــي موحد،يســتد الــى إرادة شــعبية فلســطينية 
فــي  الحلقــات  مترابــط  مقاومــة  عربية،ومحــور   –
اإلقليــم والمنطقة،الــى جانــب ذلــك دعــم ومســاندة 
دول كبــرى رافضــة للصفقــة األمريكيــة فــي مقدمتهــا 
امــام  أنفســنا  روســيا والصيــن، وإال فإننــا ســنجد 
برنامجنــا  ومرتكــزات  لقضيتنــا  جديــة  تصفيــة 

الوطنــي مــن قــدس والجئيــن وحــق عــودة . ماذا وراء استهداف شركة أرامكو السعودية 
من قبل انصار الله؟

ابو حسن الكعبي
نجــح الطيــران المســير ألنصــار اهلل الحوثييــن صبــاح أول أمــس مــن قطع عصب الشــريان الرئيســي 
ــا انصــار اهلل  ــن خالله ــد اســتطاع م ــت منعطــف جدي ــة مثل ــة نوعي ــط الســعودي،من خــالل عملي للنف
رســائل  يرســلوا  أن 
وخارجيــة،  داخليــة 

وهــي:
1- تأكيــد انصــار 
العمليــة  بــأن  اهلل 
بدايــة  مجــرد  هــي 
لمحطــة أخــرى مــن 
الدائــرة  الحــرب 
مــن  أكثــر  منــذ 
ســنوات.لم  أربــع 
األبريــاء   تســتهدف 
تهــدف  مــا  بقــدر 
األبريــاء. اليمنييــن  المدنييــن  المهلكــة ضــد  تقودهــا  التــي  اإلبــادة  الحصــار وحــرب  فــك  ألجــل 
2-عــدم وجــود مســاحة جغرافيــة هادئــة فــي الخليــج الفارســي عنــد انــدالع الحــرب ضــد الجمهوريــة 
ــران  ــون إي ــن تك ــع ول ــوي الجمي ــا سيش ــار لهيبه ــرب شــاملة وآث ــتكون الح ــي س اإلســالمية ،وبالتال

المتضــرر الوحيــد منهــا بــل الجميــع ســيكون تحــت نيرانهــا.
3-ال توجــد خطــوط آمنــة لنقــل نفــط الســعودية وغيرهــا بعيــدا عــن هرمــز فالــكل تحــت نيــران 
ســالح المقاومــة وإيران.فــاذا كانــت الســعودية تملــك منفــذا أخــر ال ســلطة إليــران عليــه مــن خــالل 
نقــل النفــط مــن المنطقــة الشــرقية إلــى المنطقــة الغربيــة وصــوال إلــى ســاحل البحــر األحمــر فــإن 
عمليــة انصــار اهلل أعطــت رســالة واضحــة قــد وصلــت مدياتهــا إلــى واشــنطن والريــاض مفادهــا بــأن 
إيــران والمقاومــة قــادرون علــى ايقــاف إمــدادات النفــط ليــس بالبحــر فقــط وإنمــا حتــى بالبــر و البحــر.
4- الحوثيــون انتقلــوا إلــى مرحلــة جديــدة مــن الصــراع مــع الســعودية عنوانهــا )الحــرب االقتصاديــة(

وضــرب المنشــآت االقتصاديــة ألجــل إيجــاد الضــرر االســتراتيجي االقتصادي داخل الســعودية.
٥- أن الضربــة التــي وجههــا انصــار اهلل إلــى المنشــآت النفطيــة جــاءت فــي ســياق الدفــاع عــن النفــس ضــد 

االســتهتار الســعودي وغطرســته وان هــذا الدفــاع سيســتمر ليشــمل مديــات أوســع داخــل العمــق الســعودي.
6-أوضحــت العمليــة أن قــوة انصــار اهلل قــد نمــت بمــا يكفــي لضــرب أهــداف مهمــة داخــل المهلكــة 

ســتحول موازيــن القــوى لصالــح انصــار اهلل ضــد العــدوان الســعودي-األمريكي علــى اليمــن.
٧- أثبــت انصــار اهلل قدرتهــم علــى تعطيــل تكنولوجيــا الدفــاع الصاروخــي التــي تمتلكهــا المهلكــة، 
ــد اي  ــي ص ــا ف ــا وفاعليته ــدم قدرته ــا و ع ــك التكنولوجي ــة تل ــول هشاش ــكوك ح ــي زادت الش وبالتال

اعتــداءات خارجيــة تتعــرض لــه المهلكــة.
8- أمريــكا و االطــراف االقليميــة والدوليــة  فهمــت رســالة الضربــة النوعيــة التــي نفذهــا انصــار اهلل 
وهــم ال يحتاجــون إلــى مترجــم لكــي يفــك شــفيرتها وبالتالــي عليهــم  بإعــادة النظــر فــي حســاباتهم 

إزاء معانــاة اليمــن وضــرورة االســتماع الــى المطالــب الحقــة ألبنائــه الغيــارى وعــدم مغادرتهــا.

اليكم بعض مالمح معركة إدلب!
حميدي العبداهلل

ــة والجيــش  ــا بالكامــل هــو الهــدف األســاس للدول ــب ومحيطه ــر إدل ــه أّن تحري ممــا ال شــك في
الســوري، هــذه حقيقــة أكدتهــا جميــع التصريحــات علــى لســان كبــار المســؤولين العســكريين 

والسياســيين فــي الدولــة الســورية.
لكــن إذا كان الهــدف النهائــي للدولــة والجيــش الســوري هــو تحريــر إدلــب ومحيطهــا بالكامــل، 
فهــذا ال يعنــي بالضــرورة أن يتحقــق ذلــك دفعــة واحــدة، وعبــر معركــة واحــدة، وعبر أســلوب واحــد يماثل 
األســاليب التــي اعتمــدت فــي تحريــر مناطــق أخــرى، ذلــك أنــه لــكّل منطقــة ظروفهــا وخصوصيتهــا، 
إْن لجهــة طبيعــة الجماعــات المســلحة التــي تســيطر علــى المنطقــة، أو لجهــة الجهــات الدوليــة 
ــات  ــة ارتباط ــة، أو لجه ــذه المنطق ــي ه ــًا وسياســيًا ف ــر والواســع ميداني ــر الكبي ــة ذات التأثي واإلقليمي
ــع  ــك م ــة، أو تل ــذه المنطق ــي ه ــى األوضــاع ف ــر عل ــر كبي ــة ذات تأثي ــات أطــراف إقليمي ــة عالق وطبيع

حليــف أو حلفــاء ســورية فــي حربهــا ضــدّ اإلرهــاب.
معركــة تحريــر إدلــب ومحيطهــا تختلــف عــن المعــارك الســابقة ولهــا خصوصيتهــا فــي جميــع هــذه 
النواحــي، إن لجهــة تمركــز كّل اإلرهابييــن األكثــر تشــدّدًا وتطرفــًا والذيــن رفضــوا خيــار المصالحــة فــي 
هــذه المنطقــة، أو لجهــة عالقــات تركيــا، الدولــة المؤثــرة بقــوة فــي هــذه المنطقــة، مــع حليفــي ســورية 
فــي حربهــا ضــدّ اإلرهــاب، روســيا وإيــران، أو لجهــة ســعي الــدول الغربيــة لعرقلــة معركــة تحريــر هــذه 

المنطقــة، ودعــم ســيطرة الجماعــات اإلرهابيــة عليهــا.
نظــرًا لــكّل ذلــك فــإّن مالمــح معركــة تحريــر إدلــب وخصوصيــة هــذه المعركــة يمكــن إجمالهــا علــى 
النحــو اآلتــي: أواًل، ســيقوم الجيــش الســوري بتحريــر مواقــع عســكرية مهمــة، وتحديــدًا فــي المنطقــة 

التــي تــمّ التوافــق عليهــا فــي سوتشــي بيــن روســيا وتركيــا كــي تكــون منطقــة منزوعــة الســالح، 
وخاليــة مــن الجماعــات اإلرهابيــة، وقــد تتطلــب الضــرورات العســكرية فــي بعــض المناطــق أن تتجــاوز 

العمليــة العســكرية حــدود المنطقــة منزوعــة الســالح.
ــة مــن ســيطرة  ــر هــذه المنطق ــى المكاســب العســكرية وتحري ــاً، ســتترتب عل ثاني
المجموعــات اإلرهابيــة نتائــج عســكرية تغيّــر تــوازن القــوى فــي المنطقــة، وتخلــق 
ــى صمــود اإلرهابييــن  ــة عســكرية، تجعــل الرهــان عل ــق دنيامي ــدة، وتطل معــادالت جدي
ــر الرهانــات الدوليــة واإلقليميــة علــى هــذه المنطقــة  أمــراً مشــكوك فيــه، وبالتالــي تغيّ
وعلــى الجماعــات اإلرهابيــة المتمركــزة فيهــا، كمــا تدفــع بالبيئــة الحاضنــة إلــى االبتعــاد 
عــن الجماعــات اإلرهابيــة، والضغــط لصالــح إخــراج هــذه الجماعــات مــن المنطقــة 

ــتقرار. ــدوء واالس ــتعادة اله الس
ــرات سياســية  ــة تأثي ــر المعــادالت فــي هــذه المنطق ــًا، ســتكون للمكاســب العســكرية وتغيي ثالث
ــة  ــل قمــع الجماعــات اإلرهابي ــف بفع ــذي أوق ــار المصالحــات ال ــن: االتجــاه األول، إطــالق خي باتجاهي
للجهــات العاملــة فــي مصلحــة هــذا الخيــار. االتجــاه الثانــي، قبــول تركيــا عــرض روســيا إحيــاء اتفــاق 
أضنــة ليكــون األســاس للعالقــة بيــن ســورية وتركيــا، وبالتالــي معالجــة الوجــود العســكري التركــي 

فــي ســورية علــى هــذا األســاس.

ما هو سبب كل هذا الحقد على إيران؟ 
 الكاتب األردني صابر الدقامسه   

وتشــيطنون  وتســبون  تشــتمون 
وقبــل  األكل  وبعــد  صبــاح  كل  إيــران 
وهمــي  بعبــع  مــن  وترتعبــون  النــوم، 
إســمه »التشــيُّع«، ومــن شــدة جهلكــم ال 
تعلمــون أن إيــران فيهــا 20 مليــون سُــني 
لــم يشــيعهم أحــد ولــم يتحــول أي منهــم 
فــي تاريــخ إيــران إلــى المذهب الشــيعي!!
 إذًا مــن أيــن يأتــي كل هــذا الحقــد 

األعمــى علــى إيــران عنــد العــرب؟
ــة  ــدة النقــص تجــاه دول  هــل هــي عق
لــم تركــع بالرغــم مــن 3٥ ســنة حصــار 
وأقســى نظــام عقوبــات عرفتهــا البشــرية، 
العالــم  وأجبــرت  منتصــرة  بــل خرجــت 

علــى قبــول برنامجهــا النــووي؟
 هــل هــو ألن إيــران اليــوم وبرغــم 
ــة  ــة وقلع ــوة اقتصادي الحصــار أصبحــت ق
علميــة واالصطناعيــة وعســكرية ترســل 
وتصنــع  للفضــاء  الصناعيــة  األقمــار 
صواريــخ  وتصمــم  طيــار  دون  طائــرات 

للقــارات؟ عابــرة 
 هــل هــو ألن إيــران اليــوم دولــة ســيّدة 
الوهابيــة  الوحــوش  تجــرؤ  ال  مســتقلة 
وســوريا  العــراق  فــي  تنهــش  التــي 
وليبيــا واليمــن مجــرد التفكيــر باإلقتــراب 
مــن حدودهــا، وهــي دولــة ال يوجــد بهــا 
دواعــش يجــرأون أن يمســوا مواطنيهــا أو 
ــروا آثارهــا أو يَنبُشــوا ُقبورَهــا أو  يُدَمِّ
يحطمــوا أضِرحَتَهــا أو يُدَنِّســوا أماكنهــا 

المقدســة؟
 هــل هــو ألن إيــران تُعــرِّي العــرب 
بانتخاباتهــا  وتفضَحهــم  وتخزيهــم 

المنتظمــة كل أربــع ســنوات منــذ قيــام 
الثــورة، وتعلمهــم دروســًا ال يفقهوهــا فــي 

الســلطة؟ تــداول 
ــق  ــران المطل ــم إي ــو بســبب دع  أم ه

هزمــوا  الذيــن  لألبطــال   1982 منــذ 
عدوَّهــم وحــرروا أرضهــم وأعــادوا أســراهم 
هاتِِهــم، بينمــا يتهافــت  أمَّ إلــى حضــن 
أقــدام  اليــوم لإلنبطــاح تحــت  األعــراب 
إســرائيل والتحالــف معهــا بــكل وقاحــة 

وللشــرف؟ للقيــم  وانعــدام 
 أنــا قــد أتفهــم جيــدًا اإلنهيــار العصبــي 
زهــران  يحكــم  بــأن  يحلــم  كان  لمــن 
ــي دمشــق،  ــد الجوالن ــو محم ــوش وأب عل
واإلكتئــاب  النفســية  األزمــة  وأتفهــم 
الحــاد لمــن أنفــق المليــارات إلقامــة دولــة 

اإلخــوان المســلمين فــي ســوريا...

 مواطــن أردنــي لــم يقابــل فــي حياتــه 
إنســانا إيرانيــا ، فمــن أيــن يأتــي كل هــذا 

الكــم الهائــل مــن التعصــب المقيــت؟!
شــك  أدنــى  يوجــد  ال  لألســف،   

الهســتيري ضــد  ــعار  السُّ هــذا  أن  فــي 
الرئيســي هــو الشــحن  إيــران مصــدره 
والتحريــض الطائفــي الوهابــي مــن قــوٍم 
عُصــارة علومهــم وإنتاجهــم فــي آخــر مائــة 
عــام هــي رســائل الدكتــوراة فــي الحــالل 
والجنــس  والعَــورة  والنــكاح  والحــرام 
والحوريــات والِجمــاع والحَيــض والِنفــاس 
الحمــام  دخــول  وشــروط  والجَنابــة 
وقتــل  التبــول  وآداب  الوضــوء  ونواقــض 
والثعبــان  القبــر  وعــذاب  الصــالة  تــارك 
ورضــاع  جهنــم  حــرارة  ودرجــة  األقــرع 
الكبيــر ومجامعــة الزوجــة الميتــة وتحريــم 

ــوب  ــم ووج ــيحيين بأعياده ــة المس تهنئ
جــواز  وعــدم  عليهــم  الطريــق  تضييــق 
أبــوال  وشــرب  موتاهــم  علــى  الترحــم 
النــكاح  وجهــاد  القاصــرات  وزواج  اإلبــل 
اإلدغــام  وأصــوات  األرض  دوران  وصحــة 
والقلقلــة والفــرق بيــن الفســاء والضــراط... 
 فبينمــا تحتــل إيــران المركــز األول 
عالميــًا فــي أبحــاث وتجــارب الخاليــا 
اوركســترا  تعــزف  وبينمــا  الجذعيــة، 
فــي  الكالســيكية  الموســيقى  طهــران 
الوهابيــون  أثــرى  أوروبــا،  كنائــس 
البشــرية  بإهــداء  اإلنســانية  الحضــارة 
اإلســالم  وجيــش  والنصــرة  داعــش 
ونــور  الفتــح  وجيــش  الشــام  وأحــرار 
الديــن زنكــي وجنــد األقصــى وأكنــاف 
بيــت المقــدس، وتعلــم العالــم منهــم 
أســاليب قطــع الــرؤوس وجــز الرقــاب 
ونبــش  القلــوب  وأكل  العبــاد  وصلــب 
وســبي  المســاجد  وتفجيــر  القبــور 
وحــرق  المتاحــف  وتحطيــم  النســاء 
وتدميــر  الراهبــات  وخطــف  الكنائــس 
وهــدم  الملــل  وتكفيــر  األثريــة  المــدن 
وتفخيــخ  األطفــال  وذبــح  األضرحــة 
وإغراقهــم  البشــر  وحــرق  الطفــالت 
يحتفلــون  وهــم  وغدرهــم  ودهســهم 
ورميهــم مــن فــوق أســطح البنايــات...

ــة  ــكل حماق ــه، نفتخــر ب ــد هــذا كل  بع
بأننــا رفضنــا إدخــال نصــف مليــون ســائح 
إيرانــي ســنويًا لــألردن، بينمــا نســتجدي 
المعونــات ونتوســل العطايــا ممــن تخلــوا 

عنــا وكافؤونــا بالخــذالن!!
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